
 

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ ೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 

 

ಮೈಕ ್ರೇ ಕ ರಡಿಟ್ ಯೇಜನ  – 1 (ಗ ಂಪು) 

• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ / ಪಂಗಡ ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ ನವದೆಹಲಿ ಸಹಯೀಗದೆೊಡನೆ ವಿವಿಧ 
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಕೆೈಗೆತಿಿಕೆೊಳಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನುು ನಿೀಡಲಾಗುತಿಿದೆ. 

• ಘಟಕ ವೆಚಚ ಗರಿಷ್ಟ ರೊ.25,000/- ಇದರಲಿಿ ರೊ.10,000/- ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೊ ರೊ15,000/- 
ಅವಧ್ಧಸಾಲ. 

• ಅವಧ್ಧಸಾಲದ ಮೀಲಿನ ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಶೆೀ.4 ಮತ್ುಿ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಧ್ಧ 36 ಮಾಸಿಕ ಸಮಕಂತ್ುಗಳು. 

• ಸಹಾಯಧನವನುು ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ್, ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲಾಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೊ 
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ /ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೀಜನೆಗಳಡ್ಡ ಇತ್ರ ಇಲಾಖೆಗಳಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. 

 

ಮೈಕ ್ರೇ ಕ ರಡಿಟ್ ಯೇಜನ  ಘಟಕ ವ ಚ್ಚ 

ಘಟಕ ವೆಚಚ ರೊ. 25,000/- ( ಪರತಿ ಸದಸಾರಿಗೆ) 

ಇತ್ರೆ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಧನ ರೊ.10000/- 

ಅವಧ್ಧಸಾಲ ರೊ. 15,000/-(ಶೆೀ. 5 ರ ಬಡ್ಡಿ) ನಿಗದ್ದ ಮಾಡ್ಡದ 36 ಮಾಸಿಕ ಕಂತ್ುಗಳಲಿ ಿ
ನಿಗಮಕೆೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೆೀಕು. 

 

  

  



ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲ  ಸ್ವ-ಸ್ಹಾಯ ಸ್ಂಘಕ ಕ ಇರಬ ೇಕಾದ ಆರ್ಹತ ಗಳು:-  

• ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸಾರೆಲಿರೊ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೆೀರಿದವರಾಗಿರಬೆೀಕು. 

• ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘವು ಎರಡನೆೀ ಗೆರೀಡ್ಡಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರಬೆೀಕು. ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ನಿವಿಹಣೆ 
ಉತ್ಿಮವಾಗಿರಬೆೀಕು. 

• ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘವು ಸಮೀಪದ ಬಾಾಂಕ್ ನಲಿಿ ಖಾೆೆ ಹೆೊಂದ್ದದುಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮಟಟ ಉತ್ಮಿವಾಗಿರಬೆೀಕು. 

• ಸೌಲಭ್ಾ ಕಲಿಿಸುವ ಸವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನಲಿಿ ಕನಿಷ್ಟ 10 ಹಾಗೊ ಗರಿಷ್ಟ 20 ಸದಸಾರ ಮತಿಯಳಗಿರಬೆೀಕು . 

• ಸಂಘದ ಸದಸಾರು ನಿಗಮದ್ದಂದ ಈ ಹಂದೆ ಯಾವುದೆೀ ಯೀಜನೆಯಡ್ಡ ಸೌಲಭ್ಾ ಪಡೆದ್ದರಬಾರದು ಹಾಗೊ 
ಬಾಾಂಕ್ ಗಳಲಿಿ ಸುಸಿಿದಾರರಾಗಿರಬಾರದು. 

 

       ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡ ಯಲ  ಸ್ವ-ಸ್ಹಾಯ ಸ್ಂಘದ ಫಲಾಪ ೇಕ್ಷಿಗಳಿಗ  ಇರಬ ೇಕಾದ ಅರ್ಹತ ಗಳು:- 

• ಅಜಿಿದಾರರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೆೀರಿದವರಾಗಿರಬೆೀಕು. 

• ಅಜಿಿದಾರರಾಗಲಿೀ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಾರಾಗಲಿೀ ನಿಗಮದ ಯಾವುದೆೀ ಯೀಜನೆಯಡ್ಡ ಈ ಹಂದೆ 
ಸೌಲಭ್ಾವನುು ಪಡೆದ್ದರಬಾರದು ಹಾಗೊ ಬಾಾಂಕ್ ಗಳಲಿಿ ಸುಸಿಿದಾರರಾಗಿರಬಾರದು. 

• ವಯಸುು 18 ರಿಂದ  50 ವಷ್ಿದ ಒಳಗಿರಬೆೀಕು. 

• ಕಳೆದ 15 ವಷ್ಿಗಳಂದ ಕನಾಿಟಕದಲಿಿ ವಾಸಿಸುತಿಿರಬೆೀಕು. 

• ಕುಟುಂಬದ ವಾಷ್ಟ್ಿಕ ಆದಾಯ  ರೊ.22,000 ಮೀರಿರಬಾರದು. 

• ಅಜಿಿದಾರರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಾರಲಿಿ ಯಾರೆೊಬಬರೊ ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರಿಯಲಿಿರಬಾರದು. 

• ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಪಡ್ಡತ್ರ ಚೀಟಿ ಹೆೊಂದ್ದರಬೆೀಕು 
 

 ಅರ್ಜಹಯಂದ್ಧಗ  ಸ್ಲ್ಲಸಿ್ಬ ೇಕಾದ ದಾಖಲ ಗಳು :- 

• ಜಾತಿ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ. 

• ಆದಾಯ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ. 

• ರೆೀಷ್ನ್ ಕಾಡುಿ ಪರತಿ (ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕಾಡುಿದಾರರಾಗಿರಬೆೀಕು) 

• ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿ/ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ/ಡೆೈವಿಂಗ್ ಲೆೈಸನ್ು/ 
ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಿ/ಭಾವಚತ್ರವಿರುವ ಬಾಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸಿಕ/ಪಾಸ್ ೋೀಟಿ)   

• ಪಾಸ್ ೋೀರ್ಟ್ ಿ ಸೆೈ ಅ ಅಳೆೆಯ ಇತಿಿೀಚನ ಭಾವಚತ್ರ -2. 

• ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ನಡವಳ ಹಾಗೊ ಬಾಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಪುಸಿಕದ ಝೆರಾಕ್ು ಪರತಿಗಳು. 
     
   



ಫಲಾನ ಭ್ವಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ವಿಧಾನ ಹಾಗ್  ಯೇಜನ   ಅನ ಷ್ಾಾನದ  ವಿವಿಧ  ರ್ಂತಗಳು:- 

• ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಅಜಿಿಗಳನುು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ೆೀತ್ರವಾರು ಪಟಿಟ ಮಾಡ್ಡ, ಮಾನಾ ಶಾಸಕರ ಅಧಾಕ್ಷೆೆಯಲಿನಿ 
ಆಯ್ಕೆ ಸಮತಿಯಲಿಿ ಮಂಡ್ಡಸಲಾಗುವುದು. 

• ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಜಿಿಗಳನುು ಪುನ: ಉಪ ಸಮತಿ, ನಿಗಮದ ಕೆೀಂದರ ಕಛೆೀರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲಿಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ 
ಮತ್ುಿ ಸಾಲ ಮಂಜೊರಾತಿಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಕೆೊಡಲಾಗುವುದು.  ಉಪ ಸಮತಿಯಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 
ಪರಕರಣಗಳಗೆ ಕೆೀಂದರ ಕಛೆೀರಿಯಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೊರಾತಿ ಆದೆೀಶ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು.  

• ಕೆೀಂದರ ಕಛೆೀರಿಯಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೊರಾತಿ ಆದೆೀಶ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಅವಧ್ಧಸಾಲ ಮತ್ುಿ ಬಿೀಜಧನ ಸಾಲದ 
ಮೊತ್ಿಕೆೆ ಸಂಬಂಧ್ಧಸಿದಂೆೆ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲಿಿ ದಾಖಲೆಗಳನುು ಸಲಿಿಸಬೆೀಕು.  

• ನಿಗಮದ ಜಿಲಾಿ ಕಛೆೀರಿಯಂದ ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಹೆಸರಿಗೆ ಚೆಕ್ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

• ಸವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ವತಿಯಂದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳಗೆ ಹಣ ವಿತ್ರಿಸುವುದು. 

ಸವ ಸಹಾಯ ಸಂಘವು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳಂದ ಸಾಲ ವಸೊಲಿ ಮಾಡ್ಡ ನಿಗಮದ ಕಛೆೀರಿಗೆ 
ಪಾವತಿಸಿ ಅಧ್ಧಕೃತ್ ರಶಿೀತಿಯನುು ಪಡೆಯ ತ್ಕೆದುಿ. 


